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VOORWOORD 

 

 
Het was begin 2020...  
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,  
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de 
mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het maart...  
 
Het was maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's 
stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en 
dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven 
dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand 
was 
 

Maar de lente wist het niet, en de bloemen bleven bloeien. De zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd 
brak aan. En de zwaluwen kwamen terug, en de lucht werd roze en blauw. Het werd later donker en 's ochtends kwam het 
licht vroeg door de ramen.  
 
Het was maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis. 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of 
om de hond uit te laten. Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars.  
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken. Mensen moesten vanuit huis gaan werken.  
Ondernemers kwamen in de problemen. De meeste kinderen konden niet meer naar school.  
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen 
wist het. Maar de lente wist het niet en ontsproot. Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af.  
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren. Het was maart 2020   
 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. Sommige mensen mochten niet meer naar hun 
werk, anderen móesten. Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging.  
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon. 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was 
besmettelijk...  Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!  
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... De mensen zaten vast in een film en 
hoopten dagelijks op dé held... De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht... 
Iedereen wist wat er gebeurde. Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien…  
De Magnolia stond in de knop. De vogeltjes begonnen aan hun nestjes… 
 
En toen… Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je 
kinderen kon doen. Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling 
ontsproot in creativiteit. Sommigen leerden een nieuwe taal. Sommigen ontdekten kunst. Sommigen ontdekten dat ze niet 
écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. Anderen stopten met onwetend onderhandelen. Iedereen had van de 
één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin. Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier 
mensen. Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden. Anderen boden aan om voor 
kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken. 
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Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was… deze mensen werden helden… ze werden meer gewaardeerd dan ooit.  
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn. 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen. Mensen herstelden van hun stressvolle 
leven. Mensen die elkaar niet kenden, begonnen spontaan een praatje met elkaar. Sommigen maakten vliegers van papier 
met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen. De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen 
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan. Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te 
helpen in de Zorg. Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit 
allerlei landen in de handen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren 
om in de zorg alles draaiende te houden. 
 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van samenhorigheid, van sociale contacten 
en misschien ook van zijn roeping. Dit deed iets met het collectieve bewustzijn… dit deed iets met alle mensen…  
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. Het was het jaar waarin de wereld 
leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal. 
 
En de lente wist het niet, En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit. En het werd steeds warmer. En er waren veel 
meer vogels. Toen kwam de dag van bevrijding… De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie 
voorbij was. En dat het virus had verloren! Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! En toen ging iedereen de straat op...  
Met tranen in de ogen...  Zonder maskers  en handschoenen… De buurman/vrouw werd geknuffeld, alsof hij/zij een broer of 
zus was. En de wereld was mooier en liefdevoller geworden. De mensen waren humaner geworden. Ze hadden weer waarden 
en normen. De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen. Doordat alles stil had gestaan, kon de 
aarde weer ademen. Ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.  
 
En toen kwam de zomer.... Omdat de lente het niet wist. En hij was er nog steeds. Ondanks alles, Ondanks het virus, Ondanks 
de angst, Ondanks de dood.   
 
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven… 

ALGEMENE VERGADERING 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

Omschrijving 2017 2018 2019 

Zeildagen Instellingen 36 31 39 

Jongeren 188 183 294 

Leden ZK 28 23 28 

 
Om jullie van het cijferwerk te besparen, voeg ik hier in de 
Nieuwsbrief maar enkele cijfers door. Cijfer die aangeven 
hoe goed 2019 wel was, en of!  

 AantaI Instellingen:  Nog nooit hebben er zoveel 
instellingen beroep gemaakt op de diensten van 
Zachte Kracht. Dit is ook dankzij het lobby werk van 
onze secretaris die de instellingen bezoekt en 
contacteert. Op regelmatige tijdspanne worden ook 
e-mails naar hen verstuurd. Het loont.   

 Aantal jongeren: Door het grote succes van het jaar 
“2019” is het aantal jongeren exponentieel gestegen. 
U leest het goed. Bijna 300 jongeren hebben kunnen 
proeven van (meestal) een eerste zeilervaring op zee. 
300 jongeren die het nodig hebben om eventjes uit 
hun leefwereld te ontsnappen en nieuwe waarden te 
leren. Dank aan al onze schippers.  

 Aantal leden: Gestaag naar omhoog. Net zoals de 
ploeg van beschikbare schippers. Nog nooit telde 
Zachte Kracht een poule van 16 inzetbare schippers.   

 
 
 
Door het lobbywerk van onze secretaris komen bijna de helft van de 
aanvragen (45%) uit West-Vlaanderen.  Indien alle bestuursleden zich 
zo nauwe inzetten als Luc, dan zal Oost-Vlaanderen een nek-aan-nek 
race houden met West-Vlaanderen qua aantal inschrijvingen. 
Waarschijnlijk zullen we dan in de zomermaanden elke dag moeten 
gaan zeilen.  
 
Drie kwart van de aanvragen komen uit de bijzonder jeugdzorg en 
multifunctionele centra. Special Events zijn dagen zoals de 
watersportdag en de opendeurdag waar wij als Zachte Kracht 
meedoen. Voor alle duidelijkheid, deze aantallen zijn niet 
meegerekend in de voorgaande cijfers.   
 
Enkel budgettair is 2019 geen topjaar. De totale gedane kosten 
kwamen iets hoger dan de inkomens. Boekhoudkundig gezien is dat 
niet goed, maar over de jaren heen hebben we altijd in het groen 
geschreven, en vooral, nu hebben we de meest veilige boot van de 
haven.  
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WINNIE 

Op een onverwachte manier in 2014 

voorzitter geworden tijdens een bijzondere 

algemene vergadering. Niet omdat hij met 

een ‘titel’ wou lopen. Neen, enkel omdat hij 

de vereniging wou redden. Tot januari 2020 

heeft hij zijn functie blijven beoefenen. Op 3 

maanden na, de langst zittende voorzitter 

van ZachteKracht.. Deze eer is nog voor 

wijlen Jan Vrancken.  

Winnie heeft werkelijk alles gedaan om de 

vereniging tot bovenvermelde cijfers te 

brengen. Dag in, Dag uit boezemde hij 

ZachteKracht.. Alles was in functie van de 

organisatie. Op zijn werk was er zelf een 

speciale kast voor al de mappen en het 

archief van ZachteKracht.  

Na een kleine 6 jaar, heeft Winnie de 

balans gemaakt: prioriteit geven aan zijn 

persoonlijke doelstellingen: Huis in orde 

brengen en zijn drang tot competitie-zeilen. 

Winnie is een beetje de Steve Jobs van 

ZachteKracht.. Hij laat een groeiende ‘bedrijf’ 

over met een zekere marktwaarde.   

 
                           GOOD LUCK  

                             WINNIE 
 

 Dank je, dank je voor je inzet en je motivatie die je in 
ZachteKracht stak. Dank je, dank je voor energie, voor je 
zeilkunsten en zeilkennis dat zo graag deelde. Dank je, dank je 
voor je vrijgevigheid. Op elke vergadering, zeildag, event… gaf jij 
wel een tournée. 

Energie, Zeilen en Gulheid. Dit zijn de woorden die ik met jou 
associeer. Het was me echt een genoegen om met jou te kunnen 
samen werken. Ik herinner me nog die vergadering in April. Het 
was in Hombeek, op een koude winderige dag. Verslagenheid 
alom bij het vertrek van Jan. Voor iedereen was jij de 
gedoodverfde opvolger. Zeker dat destijds, de ondervoorzitter ook 
zijn ontslag had ingediend. Voorzitter en ondervoorzitter weg. 
Enkel de penningmeester, jij dus, bleef nog over. Ik was een bleu. 
Amper een dik jaar bij ZachteKracht. En toen sprak jij de 
legendarisch woorden : “ik wil voorzitter worden, enkel indien 
Nicolas ondervoorzitter is”. Een eer of chantage? Doet er niet toe. 
We gingen er gewoon voor. En kijk, met wat we samen, met heel 
de ploeg, hebben waargemaakt.  

Natuurlijk was je wat chaotisch. Je kan niet op één stoel blijven 
zitten. Je springt van her naar der. Maar je was er. Je was er altijd. 
Voor jou, draaide alles rond ZachteKracht. Je was de stille kracht 
achter ZachteKracht.  Nooit in de picture, maar altijd daar om te 
helpen. Je sliep overal en in alle posities om maar present te 
kunnen tekenen.  

Voor dat alles en nog veel meer, Winnie,  dank je.  
It was a pleasure to be your vice-president…  
en zeker tot binnenkort. 

 

Nicolas  

 

 

DE SNELLE KLAPSCHROEF 
Elk jaar zetten we graag één persoon in de bloemen. Ook al verdienen de vrijwilligers van  
ZachteKracht gans het jaar door bloemen.  
De voltallige Raad van Bestuur heeft unaniem besloten dat de snelle klapschroef 2020 toegereikt 
werd aan Marijke. 
 
Voor zij die Marijke niet kennen. Marijke is de drijvende kracht achter Luc. Zoals een organisatie  
zonder secretaris verloren is, zo is een secretaris zonder Marijke ook verloren.  
Marijke is niet enkel de onvoorwaardelijke steun van Luc, Ze is veel meer nog. Zij is tevens de een  
extra motor voor ZachteKracht.  
 
Marijke – zoals de meeste vrouwen trouwens – hoor je niet klagen of zuchten. Zij werkt door. Zij  
verzet bergen zonder zich in de schijnwerpers te gooien. 
 
Marijke, vanuit heel de groep, is die snelle klapschroef jou van harte gegund en dubbel en dik  
verdiend. Proficiat ! 
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Raad van Bestuur: 
 
Sinds de Algemene Vergadering van 
Januari 2020, mag ZachteKracht enkele 
aanpassingen in haar statuten noteren.  
 
Zo mogen wij Jean Boels verwelkomen 
als nieuwe voorzitter van de vereniging. 
Welkom en proficiat, Jean  en Good 
Luck. 
 
Jean is niet alleen gekomen. Zoals Luc 
‘zijn’ Marijke heeft, zo heeft Jean zijn 
‘Nicole’ meegenomen. Nicole zit in de 
raad van bestuur en neemt de taken als 
penningmeester waar. Nicole, welkom 
aan boord en dank je voor je goodwill.  
 
De andere bestuursleden hebben hun 
mandaat verlengd. Alle leden hebben 
daarvoor ingestemd tijdens de 
Algemene Vergadering.  

Opendeurdag: 
 

De reeds aangekondigde 
Opendeurdag van 06 juni 2020 
zal niet doorgaan. 
 
De te nemen maatregelen 
teneinde het Corona-virus te 
bestrijden, laten ons niet toe om 
een ‘massa-evenement’ te 
organiseren op die datum.  
 
Uiteraard betreuren wij dit ten 
zeerste maar begrijpen volledig 
dat de volksgezondheid 
primeert.  
 
In functie van de evolutie van de 
maatregelen i.v.m. de virus zal 
het bestuur nagaan of de 
opendeurdag verplaats kan 
worden naar een latere datum in 
2020 of naar dezelfde periode in 
2021.  

Covid-19: 
 
Het Corona-virus die momenteel 
ons land teistert, gooit niet enkel 
roet in het eten voor de 
opendeurdag. Ook het zeilseizoen 
ligt momenteel stil. 
 
Alle niet-essentiële verplaatsingen 
zijn verboden. Pleziervaarten zijn 
ook niet toegelaten. In april 
hebben wij 3 reservaties moeten 
annuleren of verzetten naar een 
latere datum.  
 
De genomen maatregelen gelden 
tot 04 mei. Niemand weet wanneer 
het zeilseizoen van start zal kunnen 
gaan. Tot eind mei gaat 
ZachteKracht geen zeilreservaties 
accepteren. Het is ‘covid’dik 
kijken hoe het verdere zeilseizoen 
zal evolueren.   
We keep you posted. 
  

PROFIEL & CONTACT 

  

 


